
Agricultores familiares assistidos pelo

programa Paraná Mais Orgânico

começam a usar a tecnologia para

ampliar as vendas e atender o mercado

neste período de restrição à mobilidade.

O programa conta com 231 produtores

rurais e é gerido pelas sete universidades

estaduais e pelo IDR-Paraná. Eles dão

orientação e atendimento aos produtores

e encaminham para a obtenção do selo

de certificação emitido pelo Tecpar. Leia

mais em www.aen.pr.gov.br

O Alerta Geada, serviço oferecido pelo

Instituto de Desenvolvimento Rural do

Paraná (IDR-Paraná) e pelo Simepar, já está

em operação. Entre maio e setembro, ele

auxilia os produtores a adotar técnicas de

proteção para os cafezais. A possibilidade de

ocorrência da geada é divulgada com

antecedência de 48 horas permitindo que

sejam adotadas medidas protetivas. As

condições meteorológicas podem ser

acompanhadas em boletim informativo

diário. Leia mais em www.iapar.pr.gov.br

 

O informe epidemiológico da Covid-19 mostrou na quarta-feira (6) mais 40 casos e dois

óbitos. As novas confirmações estão em  Alvorada do Sul (1), Amaporã (1), Campina

Grande do Sul (1), Colombo (1), Cruzeiro do Sul (1), Curitiba (9), Faxinal (1), Fazenda Rio

Grande (1), Foz do Iguaçu (1), Goioerê (1), Guarapuava (1), Itaperuçu (1), Londrina (3),

Marialva (1), Maringá (1), Mariópolis (1), Paraíso do Norte (1), Paranavaí (3), Piraquara (1), Rio

Branco do Sul (1), Santa Isabel do Ivaí (2), Santa Terezinha de Itaipu (1), Santo Antônio do

Caiuá (3), Sarandi (1) e Uraí (1). Leia mais: www.saude.pr.gov.br
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SEAB NA MÍDIA

Com a publicação do decreto do

programa Cartão Comida Boa e

entrega dos vouchers em todo o

Estado, a imprensa deu ampla

divulgação ao tema.

 

TV PARANÁ TURISMO - A

reportagem traz uma entrevista

com o secretário Norberto

Ortigara e mostra os trabalhos na

capital. Assista:

www.agricultura.pr.gov.br

 

TNonline - O portal TNonline,

ligado ao jornal Tribuna do Norte,

registrou a entrega dos cartões

nas prefeituras da região de

Ivaiporã . 

Leia: http://tnonline.uol.com.br/

 

 

Campo Aberto FM - O site Campo

Aberto FM deu destaque para as

entregas dos cartões pela equipe

da região de Laranjeiras do Sul.

https://campoabertofm.com.br

 

 

Tribuna do Interior - O site

Tribuna do Interior informou que

em toda a Comcam,  43.849

famílias serão beneficiadas pelo

programa. Somente em Campo

Mourão são 10.038 famílias.

https://tribunadointerior.com.br

 

 

 

O balanço da oferta global de café, que foi deficitário

na temporada 2019/20 (outubro a setembro), deve

ter superávit na 2020/21, em função da menor

demanda provocada por mudanças

comportamentais relacionadas ao distanciamento

social. A avaliação é da corretora de commodities

Marex Spectron, em reportagem da Reuters Brasil. A

previsão é que o déficit projetado, de 4,3 milhões de

sacas de 60 quilos para a atual safra, transforme-se

em excedente de 2 milhões de sacas. Leia mais em

https://br.reuters.com

ESTUDO REGISTRA QUEDA NO NÍVEL DE
CONFIANÇA DE AGRICULTORES NOS EUA
A confiança de produtores rurais nos Estados Unidos

atingiu, em abril, o menor nível em três anos. É o

reflexo das preocupações com os efeitos da

pandemia, a queda nos preços de commodities e

problemas na cadeia de suprimentos. No estudo

Barômetro da Economia Agrícola (clique para ver

em inglês), feito pela Universidade Purdue/CME

Group, dois terços dos entrevistados disseram que

estão muito preocupados ou preocupados com o

impacto sobre a rentabilidade no campo. Além

disso, 54% disseram que vão se inscrever em algum

programa federal de assistência. Leia em

www.broadcast.com.br

BALANÇO DE OFERTA DE CAFÉ DEVE SER
SUPERAVITÁRIO, AVALIA CORRETORA

TRANSMISSÃO AO VIVO
Na sexta-feira às 14 horas,

o chefe do Deral, Salatiel

Turra, participa de uma

live sobre a safra do

Paraná. É possível

acompanhar pelo

Youtube, aplicativo ou

Facebook da Faep. 

http://www.agricultura.pr.gov.br/Videos
http://tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/ivaipora/prefeituras-da-seab-ivaipora-recebem-os-cartoes-do-programa-comida-boa-459295
https://campoabertofm.com.br/pagina.php?p=N2962
https://tribunadointerior.com.br/regiao/programa-cartao-comida-boa-vai-beneficiar-43849-familias-na-comcam
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN22I2KG-OBRBS
https://ag.purdue.edu/commercialag/ageconomybarometer/report-ag-barometer-index-drops-below-100-as-coronavirus-disrupts-agriculture/
http://broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=SE1QTFg2dmFNdTcxc09mRm0zS05jUT09
https://www.youtube.com/channel/UCYtuOhDxoCgjEt2xcTbwj8w
https://www.facebook.com/sistemafaep/

